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Pracovný list – Programujeme Hru Postreh  v App Inventor 2  

Zadanie úlohy 
Vytvorte Hru Postreh, ktorá bude v pravidelných časových intervaloch zobrazovať červenú loptu na náhodné miesta 

obrazovky. Úlohou hráča je čo najskôr sa dotknúť tejto červenej lopty.  

Analýza a návrh riešenia úlohy 
Pri analýze úlohy si potrebujeme zodpovedať, jednak na otázky k vonkajšiemu vzhľadu aplikácie (TELO), a jednak 

na otázky k správaniu aplikácie (DUŠA). 

1. Ako bude vyzerať používateľské rozhranie aplikácie? Ktoré viditeľné, resp. neviditeľné komponenty použijeme? 

Ktoré multimediálne súbory budeme potrebovať do aplikácie? 

Nakreslite grafické prostredie aplikácie s vybranými viditeľnými a neviditeľnými komponentmi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uveďte zoznam potrebných multimediálnych súborov a ich význam v aplikácii: 

 

 

2. Na aké udalosti bude reagovať aplikácia a akým spôsobom? Ktoré metódy a nastavenia vlastností použijeme? 

Potrebujeme na to nejaké premenné, štandardné, či vlastné procedúry? Stručne popíšte správanie aplikácie ako 

trojice Komponent – Udalosť – Odpoveď (metóda, nastavenie vlastnosti): 
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Postup riešenia úlohy 
V najjednoduchšej verzii hry Postreh sa bude v polsekundových intervaloch na náhodných miestach obrazovky 

zobrazovať červená lopta, po kliknutí na ktorú sa prehrá krátky zvuk. 

Aplikácia bude obsahovať komponenty: 

 viditeľné – plátno (Canvas) a loptu (Ball), 

 neviditeľné – zvuk (Sound) a hodiny (Clock). 

Multimediálne súbory aplikácie sú: 

 ikona aplikácie – postreh_ikona.gif, 

 zvuk spustený po kliknutí na loptu – ts.flac. 

Súbory sa dajú stiahnuť z webovej stránky http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/hra_postreh/.  

Správanie aplikácie je zachytené v tabuľke: 

Komponent Udalosť Odpoveď 

hodiny časovač presunie loptu na náhodnú pozíciu na plátne (aby bola zobrazená celá) 

lopta dotknutie prehrá sa zvuk 

Udalosť Clock.Timer sa vyvoláva opakovane po uplynutí zadaného časového intervalu (napr. 500 ms). Túto udalosť 

využijeme pri opakujúcej sa zmene pozície lopty pomocou metódy  Ball.MoveTo. Po dotyku na loptu sa vyvolá udalosť 

Ball.Touched, na ktorú sa prehrá zvuk – spustí metóda Sound.Play. 

Výsledný kód aplikácie (http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/hra_postreh/hra_postreh_very_lite.aia):  

 

 

Zhodnotenie úlohy 

Vyznačte v tabuľke, ktoré učivo ovládate, čiastočne ovládate, resp. neovládate. 

Učivo ovládam čiastočne  
ovládam 

neovládam 

Komponent lopta (Ball) je vhodný na tvorbu animácie, kde sme na zmenu jeho pozície 
na plátne použili metódu Ball.MoveTo. 

   

Na generovanie náhodného čísla sme použili funkciu random integer from to, kde sme 
ako hranice uviedli čísla, aby sa lopta s polomerom 15 zmestila celá na plátno 300×200. 

   

Udalosť Clock.Timer sme použili na opakované vyvolanie metódy Ball.MoveTo každých 
500 ms. 

   

Na zachytenie dotknutia sa lopty sme použil udalosť Ball.Touched.    

Na prehratie zvukového súboru (ts.flac) sme použili metódu Sound.Play.    

Uveďte, s čím máte problémy pri programovaní v App Inventore 2 a tiež, čo by ste sa radi nové naučili: 

 

 

Aká bola pre vás táto úloha? Zaujímavá? Ľahká? Zafarbite/zakrúžkujte niektorú z uvedených možností: 

  
 zaujímavá  normálna nudná ľahká primeraná ťažká 

Uveďte, čo by ste ešte doplnili to tejto mobilnej aplikácie, aby bola viac zaujímavá a využiteľná v praxi: 

 

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/hra_postreh/
http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/hra_postreh/hra_postreh_very_lite.aia

